انجمنهای ورزشی

گیالن فاتح مسابقات
شش جانبه اسپوکس
گرامیداشت دههفجر

مس��ابقات ش��ش جانبه اس��پوکس گرامیداشت
دههفج��ر ک��ه در مجموعه ورزش��ی الغدیر قزوین
برگزار شد با قهرمانی گیالن همراه شد.
این رقابته��ا با ش��رکت تیمهای گی�لان ،قزوین،
مازن��دران ،ته��ران ،ف��ارس و اصفه��ان و م��اده
"آکیناکه"(شمش��یر کوتاه) و در س��ه رده س��نی
نوجوانان،جوان��ان و بزرگس��االن برگزار ش��د که
در نهایت گیالن ب��ا  75امتیاز در جایگاه نخس��ت
ایستاد،مازندران با  25امتیاز دوم شد،قزوین با 20
امتیاز در ردیف سوم قرار گرفت و تهران با  15امتیاز
به عنوان چهارم دست پیدا کرد.
این مس��ابقات در حضور محمد مشهدی آقایی مدیرکل
ورزش و جوانان اس��تان قزوی��ن ،مرتضیململی رییس
هیات انجمنهای ورزشی اس��تان ،برخی از نمایندگان
مجلس و ش��ورای ش��هر این اس��تان ،محمد هاشمپور
رییس انجمن اس��پوکس کشور ،س��ید مصطفی قوامی
عضو هیات موسس و نایب رییس این انجمن برگزار شد.

برگزاری مسابقات كيبل اسكى كاپ  ٣در کیش
مسابقات كيبل اسكى كاپ  ٣گراميداشت دههفجر
با شركت  ٣٦اس��كى باز در جزيره كيش و با معرفی
نفرات برتر در سه رده س��نی و در دو بخش آقایان و
بانوان برگزار شد که نتایج مسابقات به شرح است:
رده سنى زير  ١٨سال بانوان :
 -1زيتون اياز -2آيدا عظيمى - 3ثنا مزينانيان
رده سنى آزاد بانوان :
 -1كيميا واعظى  -2زيتون اياز  -2آيدا عظيمى
رده سنى زير  ١٨سال آقايان:
 -1اميرعلى بنده نژاد - 2ياسين گودرزى  -3پاكان پناه خواه
رده سنى آزاد آقايان :
 -١اميد اصالن  -2آرش شمالى مقدم - 3ابراهيم مكى
رده سنى باالى  ٣٥سال آقايان:
 -1عليرضا اعظمى نژاد -2مازيار اقبال  -3اصغر عظيمى

علیپور:
سپک تاکرا و پاراگالیدر به بازیهای
آسیایی اعزام می شوند

محم��د علیپ��ور رئی��س فدراس��یون انجمنهای
ورزش��ی در مجم��ع انتخابات��ی هی��ات گیالن در
رش��ت گفت :با توجه به اینکه این فدراس��یون 17
رش��ته ورزش��ی را دراختیار دارد  ،لوازم آن از قبیل
توپهای راگبی  ،بیس بال و س��افت ب��ال  ،پاروی
قایقرانی ،جتاسکی و وس��ایل ورزش های هوایی
در کشور تولید نمی شود که در این راستا با خیلی از
تولیدکننده های داخلی نیز صحبت کردیم.
وی بی��ان کرد :یک��ی دیگر از معض�لات بزرگ این
فدراس��یون  ،نداشتن اماکن ورزش��ی اختصاصی
است به طوری که حتی یک زمین استاندارد راگبی
در کش��ور وجود ندارد ام��ا با این وج��ود  ،تیم ملی
راگبی سال گذش��ته در مسابقات انتخابی المپیک
در آسیا ش��رکت کرد و جزء هشت تیم برتر این قاره
نیز  ،انتخاب ش��د .رئیس فدراس��یون انجمن های
ورزش��ی خاطرنش��ان کرد 89 :تیم ملی در رشته
های ورزش��ی تحت پوشش این فدراسیون فعالیت
دارند که طی سال جاری  25اعزام به مسابقات برون
مرزی داشتیم و در مس��ابقات آسیایی اندونزی که
سال آینده برگزار می ش��ود حداقل  2رشته سپک
تاکرا و پاراگالیدر را اعزام خواهیم کرد.

مرحله پنجم اردوی تیم ملی جوانان
دارت در گرمسار

مرحل��ه پنج��م اردوی تی��م مل��ی جوان��ان دارت
کش��ورمان در دو گروه دختران و پس��ران بمنظور
ش��رکت در مس��ابقات جهانی ژاپن در شهرستان
گرمسار برگزار می شود.
این اردو روزهای پنجش��نبه و جمعه پنجم و ششم
اس��فندماه برگزار خواهد ش��د که قرار است پس از
تمریناتویژه ،روز جمعه ملی پوش��ان دعوت شده
در یک دوره مسابقات بصورت آزاد شرکت کنند .
مس��ابقات جهانی دارت مهرماه سال آینده در شهر
"کوبه" ژاپن برگزار می ش��ود و قرار است چهار ملی
پوش کش��ورمان متش��کل از دو دارت انداز آقا و دو
ملی پوش خانم در آن حضور یابند.

برترین های سپک تاکرای
قهرمانی کشور بانوان

رقابت های س��پک تاکرا قهرمانی کش��ور بانوان  -گرامیداش��ت
دههفجرباحضورتیمهاییاز12استانکشوردرمجموعهورزشی
پنجم مرداد شهرس��تان اراک برگزار شد .در پایان این مسابقات ،
تیم های برتر به این شرح معرفی شدند:
ديويژن -1 :Aگلستان  -2مركزي -3زنجان و خراسان رضوي
ديويژن  -1:Bلرستان  -2قم -3كرمان و ايالم
دونفره -1:گلستان  -2مرکزی -3خراسان رضوي و كرمانشاه
زير  ١٨سال -1:کرمان -2مرکزی  -3شهركرد و تهران
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